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Problema está relacionado à sensação de falta de controle 
 
A falta de controle das emoções, do tempo e da própria carreira é a principal causa de estresse 
entre líderes. 
 
É o que revela o estudo "Diferenças nos Estresses Ocupacionais entre Homens e Mulheres", 
realizado pela Isma-Brasil, associação voltada para a pesquisa, a prevenção e o tratamento do 
estresse. 
 
O estudo, inédito no Brasil, foi apresentado no 14º Congresso Mundial de Psiquiatria, que foi 
realizado em Praga, na República Tcheca, no final de setembro. 
 
A associação entrevistou 600 profissionais de nível gerencial que atuam em São Paulo e em 
Porto Alegre, entre agosto e setembro deste ano. 
 
Entre os homens, a maior causa de estresse é o tratamento injusto, "como o de se sentir 
preterido em uma promoção na carreira", exemplifica a psicóloga Ana Maria Rossi, presidente 
da Isma-Brasil. 
 
Já as mulheres apontam as altas demandas emocionais como a principal causa estressora no 
trabalho. "É o caso de ficar nervosa e ter de "se segurar'", aponta Rossi. 
 
Todas as principais causas de estresse identificadas entre homens e mulheres (veja quadro 
nesta página), diz a psicóloga, estão relacionadas à sensação de falta de controle. "É um 
reflexo da competição que existe no mercado de trabalho." 
 
Os profissionais só percebem que são vítimas do estresse quando apresentam sintomas físicos. 
"De modo geral, hipertensão e gastrite estão relacionadas ao estresse", ressalta José Roberto 
Leite, coordenador da Unidade de Medicina Comportamental do Departamento de Psicobiologia 
da Unifesp (Universidade Federal de São Paulo). 
 
"Aos meus pacientes, costumo indicar técnicas de respiração, relaxamento e meditação como 
forma de amenizar a tensão", comenta Leite. 
 
Prejuízos nas empresas 
 
Não é só o funcionário que padece sob o estresse -as companhias também amargam prejuízos. 
"Ora o funcionário falta, ora está no trabalho totalmente disperso, mais propenso a se envolver 
em conflitos e em acidentes de trabalho", diz Rossi. 
 
"As empresas têm feito investimentos tímidos diante de conseqüências devastadoras", reforça 
a psicóloga. 
 
Algumas companhias têm programas para prevenir o estresse. Na empresa de engenharia 
Promon, por exemplo, há um programa de qualidade de vida, com atividades como 
massagem, ginástica e dança de salão. "Desde março, formamos um coral. A música 
desestressa", avalia a diretora de recursos humanos, Marcia Fernandes Kopelman. 
 
A gerente contábil Amanda Silva, 36, diz sentir-se mais relaxada depois que começou a 
freqüentar as atividades do programa. "Principalmente nas aulas de dança, esqueço do 
trabalho", relata. 
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